
 

 

Philips Marathon
Poseløs støvsuger

AutoClean

FC9232/01
Arbejder hårdere i længere tid

Selvrensende filter – pose er ikke nødvendig
Unik AutoClean-funktion til nemt at rengøre dit poseløse filter og opretholde optimal 
sugeeffekt

Perfekt rengøring
• 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugestyrke

Optimal rengøringseffekt hver gang
• AutoClean-filter optimerer sugestyrken

Utroligt effektivt anti-allergisystem
• HEPA AirSeal og vaskbart HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler
• Tri-Active-mundstykke med unik 3-i-1-funktion



 2000 W motor

Denne støvsuger har en 2000 W motor, der 
genererer maks. 400 W sugeeffekt for perfekt 
rengøring.

AutoClean-filter

Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap 
for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet 
væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da 
luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i 
filteret, er sugeeffekten næsten som ny.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Denne støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, 
passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % 
filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper 
udenom.

Tri-Active-mundstykke

Dette unikke mundstykke i aerodynamisk design for 
maksimal rengøringseffektivitet har sidebørster, der 
fjerner støv fra hjørner og kurver, samt frontåbning 
til opsugning af større partikler. Hver eneste 
bevægelse giver straks et rent resultat.
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Specifikationer
Design
• Farve: Sølv

Ydeevne
• Indgangseffekt (maks.): 2000 W
• Indgangseffekt (IEC): 1800 W
• Sugeeffekt (maks.): 400 W
• Vakuum (maks.): 33 kPa
• Luftstrøm (maks.): 37 l/s
• Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Filtrering
• Støvkapacitet: 1,5 l
• Filtertype: HEPA
• Udstødningsfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 

13-filter
• HEPA Air Seal

Brugervenlighed
• Aktionsradius: 12 m
• Ledningslængde: 9 m
• Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
• Bærehåndtag: Top og front
• Kobling: Knap
• Parkering eller opbevaring: På bagsiden og 

undersiden
• Hjultype: Gummi
• Styrkekontrol: Elektronisk på apparat

Mundstykke og tilbehør
• Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
• Tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
• Opbevaring af tilbehør: På håndgreb

Mål og vægt
• Vægt: 7,5 kg
•
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